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Samantekt um stöðu helstu verkefna 
Faxaflóahafna sf. árið 2018 

 
SUNDAHÖFN: 
 
Nýr bakki utan Klepps:  
Til grunvallar verkstöðu eignabreytingaframkvæmda í Sundahöfn á árinu 2018 liggja eftirfarandi 
forsendur þar sem að miðað var við eftirfarandi framkvæmdakostnað: 

 Hafnargerð utan Klepps alls 735 mkr til bakkagerðar og tengdra verka svo sem 
búnaðarkaupa. 

 Dýpkun Viðeyjarsunds alls 50 mkr. 

 Kleppssvæði þróun lands og lóða alls 50 mkr. 

 Sægarðar gatnagerð 2, áfangi alls 80 mkr. 
Verkframvinda við hafnargerð utan Klepps er nokkurn veginn í takt við fjárhagsáætlun og 
verksamningsforsendur. Samkvæmt verksamningi skal verktaki skila öllu samningsverki bakkagerðar 
þann 1. júní 2019. Flest bendir til þess að svo geti orðið. Verkstaða samningsverks  er í dag sú að búið 
er að greiða um  72 % samningsupphæðar eða um 1.250 mkr .   
Tilboð verktakans, Ístaks í framkvæmdir var hagstætt. Á móti kemur það að margt í þessu verki er 
sérstakt og unnið í fyrsta skipti með þessum hætti hér á landi. Þar koma upp mörg atriði sem ekki 
voru vel skilgreind og þarf að leysa með aukaverkum og sérsamningum. Útboðsgögn miðuðu við að 
verkið vinnist í áföngum og þá yrði hægt að hefja þar verk sem tengjast yfirborðsfrágangi bakkans og 
alltaf stóð til að bjóða sérstaklega út  þegar að kæmi fram á síðari hluta árs 2018. Áætluð verklok á 
frágangi bakka hafa alltaf verið um mitt ár 2019 þegar að ný gámaskip Eimskips koma í notkun. 
Samkvæmt nýjustu upplýsingum er von á þessum skipum í júlí - ágúst 2019. Vorið 2019 hefst 
uppsetning á nýjum gámakrana, Gantry krana á sporbitum nýja bakkans. Þessu fylgir aðgerðaröð 
verka, sem þarf að skipuleggja og stýra.  Áfangaskiptar framkvæmdir við yfirborðsfrágang. 
Uppsetning á brautarteinum fyrir gámakrana. Uppsetning og frágangur á nýjum Gantry krana.  
Uppsetning á ýmsum búnaði sem fylgir rekstri bakkans svo sem ljósamöstur og lýsing. Frágangur á 
veitum fyrir bakkann og tengingar að  veitukerfum Veitna.  
Við þilrekstur og síðan fergingar bakkans komu fram mjög erfið mál þegar að í ljós kom að 
efnisskiptaskurðir stóðust ekki hönnunarforsendur og héldu ekki  þilinu. Fram hafa komið færslur á 
þili í botni og sig á stálþili á meiri hluta alls bakkans. Þetta eru mál sem hafa tafið verk og valdið 
auknum tilkostnaði.  Skrá þarf þessa hluti vel og samviskusamlega til þess að því verði forðað að að 
slíkir hlutir endurtaki sig. Í dag er það nauðsynlegt að í stóra og kosnaðarsama  framkvæmd náist 
samfelldur þráður og ábyrgð á verki frá upphafi til enda.   
Bakkagerðinni fylgdi ákveðið dýpkunarverk, sem fyrir lágu samþykktir og leyfi fyrir. Þegar að farið var 
í rannsóknir og efnagreiningar  á botnsýnum kom í ljós mengun við innri hluta bakkans. Til stendur að 
fara í dýpkun við Kleppsbakkann. Með þeirri aðgerð er hægt að taka lengingu Kleppsbakka í notkun 
haustið ´18 og fá nýja viðlegu þar í notkun áður en framkvæmdum við bakkagerð utan Klepps lýkur.   
Framkvæmdir við þróun og byggingu hafnarmannvirkja utan  Klepps munu í megin dráttum fylgja 
áætlun ársins en landþróun Kleppssvæðis og gatnagerð Sægarða fer ekki mikið af stað á árinu.  
Reikna má með að kostnaður þessara verkefna alls verði á árinu 2018 um 800 mkr sem er um 90 % af 
áætlun þessara verka í fjárhagsáætlun.   
 
 
Ártúnshöfði:  
Til grunvallar verkstöðu í Ártúnshöfða liggja eftirfarandi forsendur: 

 Samningar Faxaflóahafna við Björgun um eignakaup í Ártúnshöfða. 

 Samningar Faxaflóahafnar og Reykjavíkurborgar um eignasölu í Ártúnshöfða. 
Verkframvinda við landgerðina og frágang á því fyllingarefni sem keypt var af lóð Björgunar er í 
nokkuð góðu samræmi við samninga og forsendur fjárhagsáætlunar.  
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1. Áfanga landgerðar um 1,2 ha og uppbygging farghaugs á verkáfanganum lauk í maílok. 
Farghaugurinn sígur næstu 3 mánuði og síðari hluta sumars hefst síðan næsti 
landgerðaáfangi um 1,3 ha og þá eftir það færsla fargefnis út á nýtt land. 

2. Þegar að  landgerðaráfanginn er kominn vel  á veg haustið 2018 fer  innsiglingarennan að 
Ártúnshöfðanum að lokast. Erfitt er við það að eiga því að um leið lokast á möguleika 
Björgunar að koma dæluskipi til löndunar. Samkvæmt samningi ætlar Bjögun að starfa í 
Ártúnshöfða fram til maíloka 2019 og  vilja hægja á landgerð þannig að hægt verði að reka 
efnismóttökuna og koma dæluskipi að til löndunar þar til að aðstöðunni er lokað.    

3. Hreinsun á fínefni úr sjó og dýpkun er í biðstöðu. Leyfisveitingar og framkvæmdaleyfi eru 
stopp þar til svör um viðhalds - og rekstradýpkanir liggja fyrir. Þau svör liggja fyrir síðari hluta 
sumars og framkvæmdaleyfi gefið út. Frá 15. júlí er grafan farin í verk út á land og verður hér 
ekkert aftur fyrr en á árinu 2019.  Dýpkunarverk og hreinsun fínefnis er því ekki mögulegur 
kostur fyrr en að brottflutningi Björgunar er komið. Losun dýpkunarefnis við Ártúnshöfða er 
háð því að lokið verði við skilgreiningar og skipulag á frekari landgerð og komið 
framkvæmdaleyfi fyrir síðari áföngum landgerðar.  

4. Um leið og þrýst er á um auknar framkvæmdir við landgerð þrengir að núverandi aðstöðu 
Björgunar og aðsigling lokast. Það er því ekki fyrr en að kemur að rýmingu lóðar vorið 2019 
að hægt er að auka framkvæmdahraða. Samningar um landgerð miðuðu við að henni yrði 
skilað og verklok verði  í lok árs 2019.  

Fjárhagsáætlun ársins 2018 miðaði við um 100 mkr til þessara framkvæmda. Verkstaða nú er um 35 
mkr og líklega verða framkvæmdir í september - desember svipuð upphæð. Kostnaður ársins verður 
því um 70 % af fjárhagsáætlun.  Framkvæmdir og kostnaður er því hægari en reiknað var með og  
sama verður með framkvæmdir fyrri hluta árs 2019. Alls var reiknað með að framkvæmdakostnaður 
árin 2018 -2020 yrði um 190 mkr. Það stenst en kostnaður er að færast aftar á tímabilinu.  
 
AKRANES: 
Endurnýjun og lengin Aðalhafnargarðs: 
Til grunvallar verkstöðu Endurnýjunar Aðalhafnargarðs í Akraneshöfn og tengdum verkefnum liggja 
eftirfarandi forsendur: 

 Akraneshöfn - breytingar aðalskipulags og síðan breytingar deiliskipulags 

 Akraneshöfn – Endurbætur á aðalhafnargarði – Fyrirspurn um matsskyldu framkvæmdar 
Niðurstöður þeirra atriði sem hér hafa verið nefnd þurfa að liggja fyrir til þess að rétt sé að hefja að 
fullum krafti hönnunarvinnu og framkvæmdaundirbúning. Vonast er til þess að niðurstöður fáist 
varðandi matsskyldu framkvæmda á tímabilinu júlí – ágúst.  
Hér er um stórt verkefni að ræða sem miðað var við að stæði yfir á árunum 2018 – 2021 og 
heildakostnaður verka var áætlaður um 1.200 mkr. Verkin eru bygging á nýjum hafnarbakka, dýpkun 
snúningssvæðis og lenging og frágangur brimvarnargarðsins. Þessi verk eru samtengd og því rétt að 
rannsóknir,  hönnun og framkvæmd verði sem mest á sömu hendi þannig að samfella fáist í verk, 
verkstýringu og verkframvindu.  
Undirbúningstími framkvæma ræðst mikið af því hvaða svör fást varðandi matsskyldu þeirra. Ef svör 
verða á þann veg að ekki þurfi að koma til frekari umhverfisrannsókna  er  komið að því að setja af 
stað fullnaðar-  og útboðshönnun þessara verka. Ef fara þarf í umhverfismat framkvæmda líður lengri 
tími  áður en hægt er að hefja framkvæmdir.  
Velja þarf nú í sumar hönnuði og hefja söfnun á þeim grunnrannsóknum sem þarf til 
mannvirkjahönnunar og framkvæmdaundirbúnings. Fyrsta verkefni hafnargerðar er gerð 
efnisskiptaskurðar og það verk þarf að bjóða sem fyrst út.  
Alls var reiknað með að verja til þessara framkvæmda á árinu 2018 um 160 mkr. Ef útboð og 
samnimngar um efnisskiptaskurð frestast mun um 100 mkr kostnaður færast yfir á næsta ár.  
 
Sæmerki: 
Sett hafa verið upp ný innsiglingarljós á Akranesi sem kemur í stað innsiglingamerkis sem tekið var 
niður við rif á efnisgeymslu Sementsverksmiðjunnar. 
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Fasteignir: 
Til skoðunar er erindi Akraneskaupstaðar um makaskipti á svonefndri pökkunarskemmu við 
Faxabraut (1200 m2 hús sem þarfnast verulegra lagfæringa) og landspildu austan hússins sem fellur 
undir nýtt deiliskipulag Sementsreits. 
 
Fiskmarkaður: 
Fiskmarkaður Íslands hætti starfsemi á Akranesi haustið 2017.  Með samkomulagi einkaaðila við 
Fiskmarkað Snæfellsbæjar tókst að halda markaðsstarfsemi  gangandi en Faxaflóahafnir sf. hafa lagt 
til aðstöðu í fasteign félagsins að Faxabraut 7.  Fyrir liggur að taka ákvörðun um framtíðar rekstur 
fiskmarkaðar og löndunarþjónustu. 
 
Minnismerki um fyrsta vitann á Akranesi 
Faxafloashafnir hafa verið í samstarfi við Akraneskaupstað um að setja upp "vitastöng" sambærilega 
þeirri og sett var upp á svonefndum Akurshól árið 1891.   
 
GAMLA HÖFNIN: 
 
Vesturbugt 4. áfangi frágangur hafnarkants og aðstaða ferðaþjónustu 
Verkinu var lokið á síðast ári.  Lokareikningur hefur nýlega borist.  Gerð lokareiknings og lokaúttektar 
dróst nokkuð vegna byggingarefnis sem þurfti að panta sérstaklega til landsins.  Formleg lokaúttekt 
verður fimmtudaginn 14. júní 2018.   
 
Grandagarður 12 - 14. Úrbætur á gönguleiðum.  
Lokaúttekt hefur farið fram og verkið er uppgert.  
 
Lýsing við Vesturbugt: 
Unnið er í undirbúningi á lýsingu við Vesturbugt. Komið hefur verið fyrir tveimur ljósamöstrum á 
svæðinu við flotbryggjur. Hönnun er lokið og það hafa verið valdir ljóskastarar. Reiknað er með að 
þessu ljúki fyrir 20. júlí. 
 
Norðurgarður: 
Framkvæmdum við hafnarbakkann er lokið og hefur HB Grandi fengið bakkan til afnota. Unnið er í 
framvæmdum í götu sem lýkur kringum 1. júlí. 
 
Lýsing við Norðurbakka: 
Unnið er í hönnun á lýsingu. Fyrstu drög hafa borist sem þarf að endurskoða. Hönnuðir eru að vinna í 
þessu.  
 
Þjónustuhús við Ægisgarð: 
Það liggja fyrir frumdrög af hönnun. Lokið er við að ræða við væntanlega leigendur. Unnið er í 
framhaldi á hönnun og reynt verður að koma verkinu í útboð síðla sumars. (Sjá nánar um 
skipulagsmál).  Þegar útboðsgögn liggja fyrir þarf að ganga frá samkomulagi við eigendur söluhýsa við 
Ægisgarð að þeir fjarlægi hýsin þannig að unnt verði að steypa grunn þeirra húsa sem kæmu á reitinn 
og ganga frá lagnaleiðum vatns, rafmagns, ljósleiðara og frárennsli.  Að auki þarf að setja reglur um 
hvaða starfsemi heimilt verður að hafa í húsunum, stærð húsnæðis miðað við umfang starfseminnar 
og tengsl félaga á svæðinu. 
 
Endurnýjun á lýsingu við Austurbakka 
Fyrir haustið verður komið fyrir nýjum ljóskösturum á möstur sem eru tilbúin og verður komið fyrir á 
steyptum undirstöðum. 
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Rafmagnsmál - Austurbakki 
Forhönnun á endurnýjun lagnakerfa Austurbakka og Faxagarðs liggur nú fyrir. 
Gert er ráð fyrir nýju húsi á Faxagarð sem hýsir tæknibúnað bakkanna. Áætlanir gera ráð fyrir að 
hægt verði að afhenda 440V, 60Hz rafmagn til landtenginga skipa við Faxagarð. 
 
Brimbrjótur við Ægisgarð 
Í undirbúningi er útboð á nýjum brimbrjóti við Ægisgarð. Horft er til þess að hann komi í lok árs. 
 
Spilhús - Slippur 
Unnið hefur verið í utanhússviðgerðum á spilhúsunum við Slippinn. 
Skipt hefur verið um járn á þökum, múrviðgerðir og málun eru á lokastigi. 
 
Grandi - mathöll 
Framkvæmdum við innréttingu á jarðhæð Bakkaskemmu fyrir Hús sjávarklasans lauk nú á vordögum. 
Grandi mathöll opnaði sína starfsemi í húsnæðinu nú um sjómannadagshelgina.  
Byggingarleyfi fyrir utanhússklæðningu á Grandaskála liggur nú fyrir. Unnið er að gerð útboðsgagna 
og er útboð á verkinu áformað í lok júní.  
 
 
GRUNDARTANGI: 
 
Hækkun á 2 áfanga Tangabakka á Grundartanga. 
Lenging Tangabakka um 120 metra (3. áfangi) hóst með gerð sjóvarnargarða árið 2010. Þessir 
sjóvarnargarðar voru forsenda lengingarinnar og jafnframt myndaðist aðstaða til að útbúa 
flæðigryfjur sem notaðar eru af Elkem og Norðuráli auk þess sem landfylling af hálfu Faxaflóahafna 
meðal annara vegna aðstöðu Líflands hefur verið unnin samhliða. 
Þegar hafnargerðin hófst með útboði á stálþili og stálþilsefni árið 2013 lá fyrir ákvörðun um að hækka 
þann hluta um 40 sentimetra úr kóta 5,8 í kóta 6,2.  
Árin 2017 og 2018 var síðan í tveimur verkáföngum gengið í að hækka Tangabakka, 2. áfanga og 
baksvæði bakkans til samræmis í kóta 6.2. Seinni verkáfanginn er á lokametrunum og þegar honum 
líkur nú í sumar er vestari hluti Tangabakka, 335 metrar allur í sömu hæð og veruleg aukning á 
baksvæði bakkans tilbúin til notkunar. 
 
Aðstaða Líflands. 
Samhliða framakvæmdum við hækkun 2. áfanga Tangabakka hefur Lífland gengið frá nýjum 
niðurgröfnum færibandagangi þannig að eldri færibönd hafa verið fjarlægð. Fóðurskip til Líflands 
leggjast því að Tangabakka vestast með tengingu við þennan nýja færibandagang. 
 
Aðstaða Eimskipa 
Einnig hefur samhliða framkvæmdum við hækkun 2. áfanga Tangabakka jafnframt verið komið fyrir 
kapalrennu eins og í 3. áfanga og tengibrunni fyrir Eimskip. Nýr hafnarkrani sem Eimskip hefur tekið í 
notkun  mun verða rafmagnsdrifinn þegar lokið verður við að koma þeim búnaði fyrir. Aðveita hefur 
verið lögð að nýrri spennistöð sem er við lóðarmörk Líflands og þar verður aðstaða fyrir Eimskip til að 
landtengja kranann þegar hann er ekki í notkun. Vinnu við þetta lýkur samhliða verki sem er að ljúka 
við hækkun hafnarbakkanns. 
 
Lóð Eimskipa Klafastaðavegi 5, 7 og 9 
Samkvæmt samningi þar um er nú verið að vinna við að fylla í lóð nr. 9 við Klafastaðaveg en áður er 
lokið við að fylla í og ganga frá lóðum 5 og 7. Þessu verki lýkur í sumarlok.  
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Skammtímaleigusvæði 
Lokið er við að ganga frá skammtímaleigusvæðum fyrir Gámaþjónustuna og Kratus. Þessi svæði eru á 
væntanlegum lóðum Klafastaðavegi 6 og 8. 
 
Efnistaka Klafastaðavegi 16 og 18 
Efnistaka til framkvæmda á Grundartanga hefur á þessum 8 ára framkvæmdatíma frá því vinna hófst 
við að 3. áfanga Tangabakka verið í lóðum nr. 16 og 18 við Klafastaðaveg. Þarna hefur verið unnið 
klapparefni sem nemur tæplega 300.000 m³. Lóð nr. 16 verður í lok sumars tilbúin sléttuð og í jafnri 
hæð í lok. 
 
Skógrækt.  
Gerður hefur verið samningur við Skógræktina um skógrækt sem í samræmi við Umhverfisvottun 
Faxaflóahafna er til kolefnisjöfnunar vegna brennslu eldsneytis hjá fyrirtækinu. Unnið hefur verið 
áætlun en Sveitarfélagið hefur ákveðið að til verksins þurfi framkvæmdaleyfi og grendar kynningu 
sem mun tefja verkefnið eitthvað. Gert er ráð fyrir að planta þurfi í 1 – 3 hektara á ári til að uppfylla 
þessa kolefnisjöfnun. Plantað verður árlega í samræmi við brennslu eldsneytis. 
 
Deiliskipulag vestursvæðis. 
Fyrir sveitarfélaginu liggur tillaga um endurskoðað deiliskipulag á vestursvæðinu. Megin breytingin er 
að gert er ráð fyrir að auka losunarsvæði í flæðigryfjum fyrir Elkem og Norðurál. Ýmsar smávægilegar 
leiðréttingar eru aðrar í deiliskipulags breytingunum. 
 
Vatnsveita. 
Á þessu ári verður unnin undirbúningur að styrkingu á vatnsbólinu  í Tungu. Vatnsbólið verður eflt og 
tilskilin leyfi fengin og verkið sem áætlað er að verði unnið á árinu 2019 undirbúið í samvinnu við 
eiganda veitunnar, Elkem. Vatnsveitan er í helmingseigu Faxaflóahafna og Sveitarfélagsins 
Hvalfjarðarsveitar. 
 
Umferðargreining á Grundartanga. 
Í undirbúningi er að gera umferðartalningu á Grundartanga og í framhaldi af því að fara yfir 
umferðarmálin í heild sinni og ræða við alla hagsmunaaðila svæðisins og veghaldara. Þessi vinna 
verður unnin á árinu. 
 
Viðgerð Austurkants á Grundartanga. 
Tæringarviðgerðum á Austurkanti Grundartanga lauk nú í byrjun ársins. Unnið hefur verið að þeim í 
áföngum á síðustu árum. Með þessum viðgerðum sjáum við fram á lengingu á líftíma bakkans.  
 
Þróunarfélag Grundartanga: 
Þróunarfélag Grundartanga er í eigu eignaraðila Faxaflóahafna sf. og hefur unnið að stefnumótun um 
framtíðar starfsemi og markmið á Grundartanga.  Stefnumótun er í burðarliðnum. 
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SKIPULAGSMÁL: 
 
Skipulagsmál í Örfirisey – Yfirlitskort með húsnúmerum við Fiskislóð 

 
 

1. Línbergsreitur – Fiskislóð 16-32 
Stjórn Faxaflóahafna sf. tók jákvætt í tillögu ASK arkitekta að uppbyggingu á um 3 ha reit við Fiskislóð 
svokölluðum Línbergsreit árið 2017, að því viðbættu að sjávarútvegi t.d. með fisk- og matarmarkaði 
verði gert hátt undir höfði á lóðinni. Tillagan gerir ráð fyrir nýtingarhlutfalli 1,35 með bílakjöllurum. 

 
 Mynd 1, Tillaga ASK arkitekta, skýringarmynd 
Í umsögn skipulagsfulltrúans í Reykjavík dags. 9.10.2017 var hins vegar tekið neikvætt í erindið þar 
sem verið sé að auka byggingarmagn töluvert, ekki sé um að ræða hafnsækna starfsemi og að hvorki 
hafi verið mörkuð stefna um uppbyggingu og starfsemi á Vesturhöfn til lengri tíma, né hafi umhverfis- 
og skipulagsráð á stefnuskrá sinni að breyta núgildandi deiliskipulagi. 
Faxaflóahafnir líta svo á að þar sem svæðið í kringum Fiskislóð er ekki fullbyggt þá verði gerðar 
deiliskipulagsbreytingar til þess að heimila nýja uppbyggingu í takt við þá þróun sem hefur átt sér 
stað í atvinnulífi svæðisins. Samkvæmt aðalskipulagi er fjölbreyttari landnotkun heimil við Fiskislóð og 
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Grandagarð, samkvæmt ákvörðun þar um í deiliskipulagi, s.s. verslun, þjónusta og fínlegri 
atvinnustarfsemi. Nú þegar er ýmis konar starfsemi á umræddum reit sem tengist á engan hátt 
sjávarútvegi.  
Nú stefnir lóðarhafi að því að vinna frumdrög að deiliskipulagstillögu lóðarinnar, sem Faxaflóahafnir 
munu rýna og í framhaldinu verður metið hvort tillagan taki einungis til lóðarinnar eða stærra svæðis 
áður en að formleg umsókn verður send til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
 
2. Fiskislóð 33-37 
Hafnarstjórn tók jákvætt í tillögu Tark arkitekta að byggð á þremur lóðum við Fiskislóð 33-37, þar sem 
gert er ráð fyrir nýtingarhlutfalli 1,18 á sameinuðum lóðum með sameiginlegum bílakjallara.  

 
    Mynd 2, Tillaga Tark, skýringarmynd 
Lóðirnar voru upphaflega skilgreindar fyrir blandað athafnasvæði með nýtingarhlutfallinu 0,5 (0,6 
með millipöllum). Lóðirnar þrjár standa út við sjóinn og álitlegt að nýta útsýni til hafs.  
Í umsögn skipulagsfulltrúans í Reykjavík, dags. 10.11. 2017, var tillögunni hafnað þar sem 
byggingarmagn er meira en tvöfaldað, bílastæðafyrirkomulag og fjöldi bílastæða er talið 
umferðarskapandi, lóðir eru sameinaðar og misræmi sé milli uppdrátta. 
Faxaflóahafnir telja að ekki sé ástæða til að halda í skipulag fyrir hefðbundnar iðnaðar- og 
vöruhúsalóðir fyrir þá starfsemi sem fyrirhuguð er á lóðinni og bent á að nýtingarhlutfall á lóðum í 
grenndinni hefur verið fært í 1,0 með deiliskipulagsbreytingum. Ekki er gerð athugasemd við 
sameiningu lóða þar sem að hún geri það að verkum að hægt er að hafa einn sameiginlegan 
bílakjallara undir öllum húsunum með eina innkeyrslu.  
Hvað varðar önnur atriði, eins og bílastæðafyrirkomulag og fjölda bílastæða, misræmi milli uppdrátta 
og athugsemdir við framsetningu, þá líta Faxaflóahafnir svo á að það séu útfærsluatriði sem að unnið 
yrði áfram með við gerð deiliskipulags.  
Skoðað verður hvort taka mætti svæðið inn í stærri deiliskipulagsbreytingu fyrir Fiskislóð, sem myndi 
einnig ná yfir Línbergsreit. 
 
3. Fiskislóð 41 
Hafnarstjórn tók jákvætt í erindi frá lóðarhafanum, Skeljungi, um hækkun á nýtingarhlutfalli í 1,0 og 
að bygging á lóðinni megi fara í 14 metra að hluta í stað 12 metra á fundi sínum 9. mars 2018. 
Ekki hefur enn verið sent inn formlegt erindi til skipulagsfulltrúans í Reykjavík um breytingu á 
deiliskipulagi. 
 
4. Fiskislóð 43 
Deiliskipulagi lóðarinnar var breytt árið 2017 til að heimila hækkun húss úr 12 metrum í allt að 18 
metra og hliðrun byggingarreits innan lóðar en fyrirhugað er að reka þrívíddarbíó á lóðinni.  
Deiliskipulaginu var aftur breytt í byrjun árs 2018 til að heimila stækkun á byggingarreit og hækkun á 
nýtingarhlutfalli með millilofti úr 0,6 í 0,67. 
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5. Viti við Sæbraut 
Suðurverk hefur séð um að færa út sjóvarnargarð og laga að steyptum palli þar sem vitanum verður 
komið fyrir. 
Reykjavíkurborg greiðir fyrir pallinn ásamt undirstöðum undir vitann og Faxaflóahafnir útvega vitann 
sjálfann. 
Vitinn er tilbúinn og er í geymlu hjá Bækistöðinni í Örfirisey. Honum verður komið fyrir á sínum stað 
þegar að pallurinn undir er tilbúinn. 
Yrki arkitektar hönnuðu pall þar sem vitinn verður staðsettur, sem var boðinn út í apríl 2018. Tvö 
tilboð bárust í verkið og er verið að fara yfir þau eins og er.  Faxaflóahafnir munu setja upp nýjan vita, 
sem er tilbúinn, þegar frágangur svæðisins er lengra kominn. 
 

 
 
6. Söluhús á Ægisgarði 
Yrki arkitektar ásamt verkfræðistofunni Hnit hafa verið að vinna að forhönnun og kostnaðaráætlun 
fyrir söluhúsin, lagnir og yfirborðsfrágang. Verkís hefur einnig komið að lýsingarhönnun og 
rafmagnslögnum. 

 
Fundir voru haldnir með rekstraraðilum á Ægisgarði, 6 fyrirtækjum, í byrjun júní. Flestum 
rekstraraðilum líst vel á húsin og að taka eigi svæðið í gegn.  
Samdar verða reglur fyrir húsin, t.d. um starfsemi/notkun, merkingar o.s.frv. Í húsunum skal vera 
hafnsækin starfsemi, sem nýtir viðlegur í Suðurbugt. Skilyrði fyrir því að fá hús til leigu er að 
fyrirtækið sé með bát í rekstri. 
Næsta skref er að máta þá rekstraraðila, sem þegar eru á svæðinu, inn á planið fyrir húsin. Í 
framhaldinu verður svo metið hvort rými verður fyrir fleiri aðila, t.d. þá sem eru í Vesturbugt, ef nægt 
viðlegupláss er fyrir hendi í Suðurbugtinni. 
Stefnt er að því að bjóða verkið út í haust og að framkvæmdir geti átt sér stað fyrri hluta ársins 2019. 
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7. Klettasvæði - Deiliskipulag 
Drög að húsakönnun fyrir svæðið eru tilbúin og lýsing fyrir gerð deiliskipulags nánast tilbúin. Í 
húsakönnuninni eru tvær byggingar við Köllunarklettsveg 1 (mhl. 01 og 03) se taldar eru hafa hátt 
varðveislugildi og settar í rauðan flokk, þ.e. lagt er til að vernda þær með hverfisvernd í deiliskipulagi 
vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar sérstöðu þeirra 

 
Næstu skref eru að kynna þessi gögn fyrir lóðarhöfum áður en að lýsingin er sett í almenna kynningu. 
Í kjölfarið er svo hægt að hefja vinnu við gerð deiliskipulags fyrir svæðið. 
 
8. Landfylling við Klettagarða 
Verkefnislýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er nú í 
kynningu til 28. júní 2018. Breytingin felur í sér gerð nýrra landfyllinga, annars vegar við Klettagarða 
og hinsvegar við Skarfabakka. Megin markmið breytinga er að auka við athafnasvæði vöruflutninga 
hafnarinnar og bæta starfsaðstöðu Faxaflóahafna. 
Í kjölfarið verður gerð breyting á aðalskipulaginu í samræmi við verkefnislýsinguna en gert er ráð fyrir 
að hún taki gildi í október-nóvember 2018. Þá ætti að vera hægt að hefjast handa við landgerð og 
gerð deiliskipulags fyrir svæðið norðan Klettagarða en þar er stefnt að því að koma fyrir skrifstofum 
og bækistöð Faxaflóahafna og mögulega ylströnd ásamt tilheyrandi aðstöðu. 
Rætt hefur verið við fulltrúa ríkisins um málið, en einnig þarf að ná samkomulagi við LSH sem er með 
Kleppslandið á leigu (leigusamningur gilti í 100 ár frá árinu 1905, en ekki hefur náðst samkomulag um 
gerð nýs leigusamnings)  Þá þarf að ræða málið við skipulagsvið borgar auk þess sem áhugi kann að 
vera á lítilli lóð borgar á svæðinu fyrir sértæk félagsleg úrræði. 
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9. Sundahafnarskipulag – Kleppur og farmsvæði 

 
 

Eimskip og Samskip telja sig þurfa meira land undir starfsemi sína og gera bæði fyrirtækin tilkall til 
óútvísaðs land milli farmstöðvanna tveggja. Faxaflóahafnir leggja áherslu á að farmstöðvarnar sýni 
fram á betri nýtingu lands en nú er (t.d. eru bílar geymdir þar á bílastæðum í lengri tíma) áður en að 
farið verður í að útvísa nýju landi. 
Einnig hefur verið rætt við Matvælastofnun um mögulega landamærastöð fyrir stofnunina á þessu 
svæði. 
Tollur, ríkislögreglustjóri, Landhelgisgæsla, Landsbjörg og lögreglustjórinn á höfuðborgasvæðinu hafa 
lýst yfir áhuga á uppbyggingu húsnæðis á landi Klepps, næst Holtagörðum. 
Rætt hefur verið um mögulega nýja vegtengingu í stað Sægarða, sem myndi liggja meðfram 
Holtagörðum nálægt legu Sundabrautar skv. aðalskipulagi, niður að farmstöð Samskipa og tengja 
farmstöðvarnar tvær. Uppbyggingarsvæði fyrir Toll og Lögreglu myndi stækka eftir því sem þessi 
vegtenging er færð nær legu Sundabrautar skv. aðalskipulagi. Málið er hins vegar í biðstöðu meðan 
ekki liggja fyrir framtíðaráform varðandi Sundabraut.  
Að öllum líkindum verða gerðar tvær aðskildar deiliskipulagsbreytingar, annars vegar fyrir 
farmstöðvarnar og hins vegar fyrir svæðið í kringum Klepp. 
 
ÝMISLEGT: 
 
Malbikun gatna 2018 
Lokið er við að malbikun á Grundartanga, Skarfagörðum og Vogabakka við Samskip. Kjalarvogur 
verður malbikaður aðfaranótt 12. júlí. Síðasta verkið er Sægarðar sem verða malbikaðir fljótlega.  
 
Aðstaða farþega skemmtiferðaskipa - Miðbakki - Skarfabakki 
Aðstaða farþega vegna farþegaskipa hefur verið bætt til bráðabirgða bæði á Miðbakka og 
Skarfabakka. Sett hafa verið upp gámahús sem afdrep fyrir farþega og til geymslu á farangri. 
 
Vottanir: 
Undirbúningur að jafnlaunavottun er að fara af stað og að hausti er gert ráð fyrir að vinna við 
öryggisvottun hefjist.  Á síðasta ári var  staðfest umhverfisstjórnunarkerfi. 
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Spölur: 
Faxaflóahafnir sf. er eigandi 23,4% hlutafjár í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. (sem á Spöl ehf.).  Gert er 
ráð fyrir að Hvalfjarðargöngum verði skilað til ríkisins í septembermánuði og gjaldtöku þá hætt.  
Fyrirhugað er að sameina Spalarfélögin í eitt félag og slíta því félagi síðan þegar göngin hafa verið 
afhent ríkinu.  Reikna má með útgreiðslu hlutafjár seint á árinu en vinna við slit á sameinuðu félagi 
ætti að ljúka á fyrri hluta árs 2019. 
 
Eigendastefna: 
Vinnu við eigendastefnu er ekki lokið en fyrir liggja drög að efni eigendastefnu. 
 
Hafnarhúsið: 
Fyrir liggur samþykkt viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna sf. um viðræður aðila um 
kaup borgarinnar á eignarhluta Faxaflóahafna sf. í Hafnarhúsinu.  Stefnt er að því að á nýrri 
landfyllingu við Klettagarða verði mögulegt að koma starfsemi Faxaflóahafna sf. fyrir á einum stað í 
stað tveggja eins og nú er.  Til þess að það verði að veruleika þarf að nást samkomulag um sölu 
Hafnarhússins og samþykki á breyttu aðalskipulagi við Klettagarða þannig að unnt verði að taka við 
burðarhæfu efni frá LSH um eða upp úr næstu áramótum. 
 
Sundahafnarskipulag: 
Í tengslum við undirbúning deiliskipulags í Sundahöfn hefur KPMG verið fengið til að skoða 
tekjumyndun og landnotkun á Sundahafarsvæðinu.  Gert er ráð fyrir að skýrsla KPMG verði tilbúin á 
haustdögum. 
 
Lög og reglugerðir: 
Fjölbreytt flóra laga og reglugerða gilda um hafnarstarfsemi.  Á síðustu árum hafa orðið 
áherslubreytingar á ýmsum sviðum sem auka kröfur til hafna og hægja á undirbúningi ýmissa 
verkefna eða setja starfsmönnum ríkari skyldur.  M.a. má nefna: 

a) Lög um mat á umhverfisáhrifum:  Séríslenskt ákvæði var sett inn við upptöku ákvæða 
reglugerða ESB varðandi haugsetningu efnis á hafsbotni.  Þetta hefur þyngt verulega 
undirbúning og framkvæmd viðhaldsdýpkana. 

b) Vigtarmál:  Í bígerð er undirritun samstarfsyfirlýsingar Hafnasambands Íslands og Fiskistofu 
um vigtarmál, en á síðustu árum hafa verið gerðar auknar kröfur til hafna um eftirlit með afla 
sem landað er þó svo að aflinn sé kominn í vinnsluhús eða fiskmarkað. 

c) Reglur um farmverndarsvæði (ISPS-reglur) setja höfnunum strangar reglur um búnað og 
aðgangsstýringu farmsvæða þar sem vara er flutt út.  Óafgreitt er frumvarp til breytinga 
álögum um siglingavernd sem gæti sett auknar kröfur á hafnir og starfsmenn þeirra. 

d) Reglur um móttöku á sorpi hafa verið hertar og leitt til kostnaðaraukningar útgerða.  
Málaflokkurinn er vistaður hjá Umhverfisstofnun en MAST hefur einnig regluverk varðandi 
móttöku á eldhúsúrgangi. 

e) Ferlar skipulagsmála hafa verið lengdri með reglum um forsögn skipulags og kynningu.  Að 
auki er nú gerð krafa um ítarlegri upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir þegar 
aðalskipulagi er breytt. 

f) Loks má nefna hertar reglur eða framkvæmd reglna varðandi upplýsingar og gögn (GDPR), 
jafnlaunavottun og framkvæmdaleyfi.  

 
Nýr dráttarbátur: 
Kynnt hafa verið fyrir hafnarstjórn drög að útboðslýsingu nýs dráttarbáts Faxaflóahafna sf.   Höfnin á 
fjóra dráttar- og lóðsbáta (Magni með 40 tonna dráttargetu, Jötunn með 26 tonna dráttargetu, Leyni 
með 14 tonna dráttargetu og Þjót með 6 tonna dráttargetu).  Með nýrri kynslóð flutningaskipa, stærri 
og djúpristari og aukinni komu skemmtiferðaskipa er mikilvægt að höfnin hafi yfir að ráða dráttarbáti 
með um 80 tonna dráttargetu.  Þá annast Faxaflóahafnir þjónustu við stærri skip sem koma til 
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Straumsvíkur og Helguvíkur.  Kostnaður við slíka smíði er nærri 1,0 Ma.kr.  gert er ráð fyrir að fullbúin 
útboðsgögn verið tilbúin að hausti en ákvörðun um útboð tengist gerð fjárhagsáætlunar o.fl. 
 
Áætlun um fundi stjórnar: 
Fyrir liggur tillaga um fundartíma stjórnar til áramóta.  Áætlunin er eftirfarandi: 

Föstudagur 10. ágúst 2018 kl. 09:00 
Föstudagur 21. september 2018 kl. 09:00 
Föstudagur 12. október 2018 kl. 09:00 
Hafnasambandsþing 24. - 26. október - Grand Hótel. 
Föstudagur 9. nóvember 2018 kl. 09:00 
Föstudagur 14. desember 2018 kl. 09:00 

Reikna má með tíma fyrir starfsdag stjórnar, sem ekki hefur verið ákveðinn, en gæti orðið 21. 
september. 
 
Siðareglur stjórnar: 
Samþykktar siðareglur stjórnar þarf að undirrita.  Siðareglurnar má sjá á heimasíðu hafnarinnar:  
https://www.faxafloahafnir.is/fyrirtaekid/skipulag/stjorn/ 
 
Reykjavík 28.6.2018 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarsjtóri 
Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar 
Halldóra Hrólfsdóttir, skipulagsfulltrúi 
Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstrardeildar 


